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Resumo: A utilização crescente da Comunicação Organizacional, como
recurso

essencial

no

planejamento

estratégico

das

organizações

contemporâneas, traz consigo o emprego frequente e sistemático de
ferramentas pertinentes ao desenvolvimento de práticas de aproximação e
integração entre os públicos. Dentre elas, encontra-se o house-organ,
ferramenta utilizada para informar os diferentes públicos da organização – com
ênfase para o público interno – a respeito de informações e notícias pertinentes
ao ambiente corporativo e pactuar elos de integração entre os níveis
hierárquicos distintos. Diante desta perspectiva, o presente artigo objetiva
analisar de que forma esta ferramenta pode auxiliar no aprimoramento da
Comunicação Interna do Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor
Camillo Filho (ICF), a fim de detectar se o uso ocorre de maneira plena, ou
seja, de acordo com os parâmetros necessários para elaboração e veiculação,
elencando aspectos positivos e negativos. Neste sentido, ao final, a título de
sugestão e aperfeiçoamento, propõem-se melhorias contínuas e absorções
frequentes às mudanças das novas dinâmicas de comunicação. Os
procedimentos metodológicos para efetivação são pesquisa bibliográfica e
análise de conteúdo dos exemplares equivalentes ao período de doze meses.
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1.

Introdução

Compreender a significância dos processos comunicacionais, frente ao novo
contexto

das

organizações,

tornou-se

fator

preponderante

para

o

desenvolvimento deste estudo. Em vista do cenário vigente de intensa
competitividade, os critérios considerados para o bom posicionamento das
organizações, diante da sociedade contemporânea e dos públicos que a
integram, exigem progressivas e constantes mudanças.
A comunicação com o público interno, essencialmente, deve ser considerada
como elemento imprescindível nos diversos segmentos que se inserem as
organizações atuais. Não obstante, a escolha e a utilização das ferramentas
adequadas impactam diretamente na efetivação deste processo, devendo,
então, se apresentar de forma clara, transparente e concernente aos objetivos
estabelecidos.
Em face ao contexto apresentado, justifica-se a escolha do house-organ para
elaboração desta pesquisa, em razão das variadas funções que o constituem,
quais sejam: (a) informar, (b) motivar, (c) incentivar, (d) entreter, etc. Deste
modo, considera-se este instrumento como meio oportuno de integração entre
os colaboradores da empresa, em seus diferentes setores e níveis
hierárquicos. Sob esta ótica, visa-se analisar o importante papel desta
ferramenta como recurso estratégico, levando em consideração os impactos de
sua utilização na Comunicação Interna do Instituto Camillo Filho (ICF) e de que
forma este instrumento pode contribuir na aproximação entre o ICF e a
comunidade acadêmica.
Propõe-se como objetivo do estudo identificar os elementos constituintes do
Boletim Informativo ICF, a fim de traçar eixos comparativos entre sua
composição atual e os parâmetros necessários para estruturação e veiculação
desta ferramenta de forma condizente com os aspectos propostos por autores
reverenciados e especialistas no assunto, entre eles priorizaram-se as
considerações de Bueno (2009), Dines (1986), Rego (1987) e Vila Boas (1996).
No decorrer deste processo, elencaram-se características positivas, bem como
o que pode ser alterado para aplicação eficaz das metas institucionais. Ao final,

ISBN-13: 978-84-15698-98-2 / D.L.: TF-719-2015/ DOI: 10.4185/cac90
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#90

Página | 964

La pantalla insomne
Universidad de La Laguna, diciembre 2015
sugerem-se medidas para otimização contínua, conduzindo-a a partir da
análise crítica sobre o conteúdo abordado.

2.

As organizações e o novo contexto

As organizações estão presentes nos diversos setores que compõem a
sociedade contemporânea. Todas as ações praticadas, em meio social,
dependem, direta ou indiretamente, da atuação de determinada organização,
uma vez que esta fornece os meios específicos para o atendimento das
necessidades sociais e pessoais.
Sob o prisma da Administração, se entendem por organização uma entidade
constituída de objetivos, pessoas e estrutura definida para que, de modo
organizado, alcance as metas pretendidas (Cury, 2000; Lacombe e Heilborn,
2003; Maximiano, 2004; Sobral e Alketa, 2008).
Em razão da globalização, as organizações se encontram em um ambiente
dinâmico, mutável e imprevisível. A sociedade da informação, caracterizada
pelo ritmo intenso das mudanças organizacionais, vem alterando radicalmente
o perfil tradicional das organizações empresariais, segundo Bueno indica
(2009) ao destacar que estas passam a se adequar as demandas dos cidadãos
e das novas relações, sejam elas de consumo, de venda, de propagação de
ideias ou valores, entre outras. Essas mudanças se constituem como
elementos primordiais no desenvolvimento do planejamento adequado, a fim
de promover o reconhecimento das tendências e auxiliar na criação de novas
perspectivas e práticas de gestão empresarial.
Em virtude de fatores variados, entres os quais, a intensa competitividade, a
cobrança cada vez maior por parte dos consumidores e da sociedade, “a
comunicação com os mais diversos públicos se torna indispensável para o
sucesso [das organizações]” (Nassar e Figueiredo, 2001: 20). Deste modo,
afirma-se com segurança e domínio que a comunicação se tornou essencial às
atividades organizacionais, com ênfase ao gerenciamento das empresas,
adquirindo importância significativamente perceptível na elaboração de
estratégias, assim como outros setores, no passado, assumiram este status, a
exemplo do planejamento das finanças e dos investimentos.
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3.

A comunicação como forma de desenvolvimento organizacional

Consoante à evolução evidenciada, na área da Comunicação Organizacional,
em que se definia a comunicação como uma função simplória e irrelevante,
esta passa a exercer, na contemporaneidade, função preponderante no âmbito
organizacional. Descarta-se sua utilização apenas em momentos de crise,
firmando-se como recurso estratégico e de integração entre os seus diferentes
níveis e os mais variados públicos (interno e externo).
Para Argenti (2006), denota-se por estratégia eficiente, no desenvolvimento da
Comunicação Organizacional, a própria organização. Segundo o autor
supracitado, esta ação inclui iniciativas como “(1) determinar os objetivos de
dada comunicação; (2) decidir que recursos estão disponíveis para alcançar
tais objetivos e (3) diagnosticar a reputação da organização” (2006: 29, grifo do
autor).
No que concerne à complexidade das organizações, frente às instabilidades do
cenário vigente, possuir colaboradores como parceiros se tornou fundamental
para a estabilidade das empresas. As inovações tecnológicas, as novas
relações com os stakeholders e a abertura de mercado, exigem uma visão
estratégica, em relação ao público interno, para que, desta forma, possam ser
destacados os diferenciais competitivos inerentes de cada organização
(ABRACOM, 2008).
Ademais, considera-se a Comunicação Interna como o processo emergente no
estabelecimento de uma relação transparente entre a empresa e seu público
interno, bem como elemento crucial na construção da imagem, da identidade e
da reputação das organizações. A este respeito, compreende-se como
Comunicação Interna:
“Conjunto

de

meios,

processos,

funções,

conteúdos

e

comportamentos que geram oportunidades para que se estabeleça a
convergência entre os valores e objetivos da empresa e os de seus
colaboradores.

A

comunicação

interna

é,

simultaneamente,

decorrente da cultura da organização e elemento que consolida os
valores próprios dessa cultura. Desempenha, portanto, papel
preponderante na formação do clima organizacional e na construção
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da imagem institucional diante do público interno”. (Carvalho, 2005:
72)

Conquanto às mudanças ocorridas na Comunicação Interna, observa-se um
número ainda significativo de administradores que enxergam esta atividade
como dispêndio e não como investimento que, por sua vez, torna-se um fator
preocupante. Carvalho (2005: 72) pontua que se deve atentar ao valor
estratégico da Comunicação Interna, pois esta “determina, em grande parte, os
recursos disponíveis [...], o grau de prioridade com que é considerada e os
esforços despendidos para integrá-la às demais ações de comunicação da
empresa”.
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial
(ABERJE), em relação às “Tendências da Comunicação Corporativa no Brasil
para 2015”, constatou-se, com percentual de 63,8%, a utilização da
Comunicação Interna como elemento precípuo na otimização do processo
comunicacional. Através da pesquisa mencionada, evidencia-se a mudança
dos administradores quanto aos novos interesses das organizações, quais
sejam: (a) à valorização do público interno e (b) a adesão de atributos
substanciais – como o profissionalismo, a ética e a transparência (Bueno,
2009).
Por outro lado, entende-se que esta mudança vem ocorrendo nos últimos 15
anos, de modo gradativo e crescente. A modo de exemplificação comprova-se,
entre outras medidas, a inclusão da disciplina de Comunicação Organizacional
ou Comunicação Administrativa, em cursos de Graduação na área de
Administração, em Instituições de Ensino Superior no Brasil, a fim de capacitar
as novas gerações de administradores, que precisarão saber lidar com as
rotinas,

as

ferramentas

e

os

meios

de

comunicação

dentro

das

empresas/organizações.

4.

O papel do house-organ na Comunicação Interna

Para que a comunicação nas organizações aconteça de maneira efetiva, há a
necessidade de que seja planejada, alinhada à gestão estratégica e
fundamentada nas escolhas das ações, canais e ferramentas pertinentes aos
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objetivos organizacionais. Desta forma, permite-se que a Comunicação
Organizacional obtenha alcance expressivo em relação à credibilidade, além
de proporcionar a minimização dos efeitos de crises e dos gaps informacionais.
Dentre as ferramentas utilizadas na prática da Comunicação Interna, encontrase o house-organ (termo em inglês, traduzido literalmente como órgão da
casa), também denominado de boletim informativo, jornal empresarial ou
revista empresarial. O house-organ é compreendido como o meio de
veiculação, impresso ou digital, de informações/notícias institucionais, com
público-alvo, periodicidade e layout definidos. É oportuno destacar que apesar
desta ferramenta, comumente, ser direcionada para o público interno, pode ser
disponibilizada também para o público externo – prática exercida por algumas
empresas brasileiras.
Com base no exposto por Nassar (2003), denota-se como aspecto a ser
considerado na elaboração do house-organ, o caráter de exclusividade dos
fatos. Para o autor, é através deste aspecto que se evidencia o principal
atrativo para a leitura: a curiosidade. O referido autor considera ainda que para
a formatação da mensagem empresarial ser clara e atrativa, deve responder a
cinco questões básicas: “para quem comunicar, para que comunicar, com que
base comunicar, como comunicar e de que modo construir a mensagem”
(Nassar, 2003: 49).
Rego (1987), em uma abordagem crítica sobre o tema, reforça que a utilização
desta ferramenta nas organizações contribui de modo favorável na satisfação
dos trabalhadores, podendo auxiliar, diretamente, no estado psicológico e no
desempenho de suas atividades de forma eficiente. Isto posto, o autor em
questão esclarece que concerne às organizações a utilização desta ferramenta
de modo funcional, promovendo melhor compreensão das diretrizes da
gerência, da oportunidade de exposição de opiniões dos colaboradores, da
divulgação de benefícios oferecidos pela empresa, dos elos entre as famílias
dos colaboradores, entre outros.
Bueno (2009: s.p.) expõe, de forma clara e objetiva, que a utilização do houseorgan precisa ser competente, ou seja, necessita “estabelecer uma
comunicação, integrar-se ao universo de seus leitores, propor debate,
ISBN-13: 978-84-15698-98-2 / D.L.: TF-719-2015/ DOI: 10.4185/cac90
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#90

Página | 968

La pantalla insomne
Universidad de La Laguna, diciembre 2015
confrontar opiniões distintas, enxergar o mundo e os assuntos em particular
com a complexidade que eles costumam ter”. Não obstante, o autor indica que
é preciso que o house-organ seja elaborado não apenas para os colaboradores
internos, mas com a participação ativa destes na composição da ferramenta
em questão.
À vista disso, entende-se que algumas organizações acabam transformando
este meio em um veículo, exclusivamente, de divulgação de notícias oficiais ou
de opiniões favoráveis à empresa (nem sempre condizentes com a realidade),
desconsiderando, consequentemente, os interesses da coletividade e se
tornando

uma

ferramenta

monótona,

irrelevante

e

disfuncional.

Em

conformidade a isto, sugere-se que sua linguagem esteja alinhada de modo
amplo e heterogêneo com o tipo de leitor que se queira atingir, viabilizando a
motivação e a unificação entre as partes comunicantes (Bueno, 2009; Dines,
1986; Rego, 1987; Vila Boas, 1996).
Tendo em vista a utilização do house-organ como ferramenta de Comunicação
Interna, conclui-se, conforme Bueno (2009), que seu planejamento deve estar
interligado com o papel estratégico da organização, para que possa
desempenhar seus objetivos comunicacionais, de forma competente, e
integrar-se no processo de Comunicação Interna de modo representativo,
sendo, portanto, concebido como significante e atrativo.

5.

O Boletim Informativo ICF: origem e contextualização

O Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho (ICF),
sediado em Teresina, Piauí (PI), é uma Instituição de Ensino Superior (IES)
mantida pela Sociedade Piauiense de Ensino Superior Ltda. (SPES). Fundado
em 5 de julho de 2000, e com início de suas atividades acadêmicas em 5 de
agosto do mesmo ano, o instituto tem por finalidade a oferta de cursos na área
de educação superior e em outros níveis de ensino, com desígnios de
estimular o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, e a formação de
diplomados nas diferentes áreas contempladas com profissionalismo, ética e
cidadania.

ISBN-13: 978-84-15698-98-2 / D.L.: TF-719-2015/ DOI: 10.4185/cac90
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#90

Página | 969

La pantalla insomne
Universidad de La Laguna, diciembre 2015
O ICF, inicialmente, possuía apenas a oferta dos cursos de Administração e
Direito. Com aumento da demanda, atualmente o ICF possui credenciamento
aprovado, junto ao Ministério da Educação (MEC), para atuar em diversos
campos do saber, com graduações em Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Design de Interiores, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e
Serviço Social. No que se refere à área de pós-graduação lato sensu, dispõe
de cursos como Administração Pública, Consultoria Empresarial, Planejamento
e Gestão de Programas e Projetos Sociais, Marketing, Direitos Humanos e
Saúde Pública.
Alicerçado na necessidade de informar seu corpo discente e docente, em
meados dos meses de junho e julho de 2001, o ICF lançava a primeira edição
de seu boletim informativo. Com periodicidade bimestral, sua produção inicial
era de 5.000 exemplares por tiragem, possuindo conteúdo distribuído em
quatro páginas de impressão frente e verso, com cópias coloridas em papel
couchê. O número elevado de exemplares se devia ao âmbito de alcance
almejado pela instituição, pois sua divulgação, além do ambiente interno,
acontecia em jornais de grande circulação na cidade de Teresina.
Pelo decurso do tempo, o boletim passou por mudanças significativas até a
constituição de seu modelo atual. A primeira destas transformações ocorreu
sobre a periodicidade do informativo. Em vista de sua tiragem bimestral, as
notícias de interesse geral, ocorridas dentro de um período mensal,
demoravam a serem divulgadas; quando publicadas no boletim, já se tornavam
obsoletas. Aliado a isso, os atrasos na impressão, por vezes, levavam a um
lapso ainda maior entre a notícia e sua ciência geral. Assim, a função
informativa do boletim era de difícil consumação prática.
Dentre outras mudanças, o conteúdo passou de substancialmente dedicado
aos cursos de Administração e Direito, em sua primeira edição, para novas
abordagens, em virtude da adjunção de outros cursos à Instituição. O
direcionamento informativo tornou-se específico em consonância às divisões
cessionárias internas por curso que, doravante, o caracterizariam.
Destarte, através da progressiva evolução perpassada, bem como o crescente
aumento da grade de cursos oferecidos pelo ICF, a compilação das
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informações no boletim passou a ser uma necessidade emergente. Sem as
prolixidades de outrora, o boletim informativo compactou-se, possibilitando a
síntese em impressões de uma folha (em escrita frente e verso) e sua
publicação mensal.
Outrossim, percebeu-se a necessidade da unificação das informações
divulgadas no boletim informativo. Por conseguinte, visou-se a informação não
direcionada, apenas, para os cursos disponibilizados na instituição, mas
também

com

notícias

relacionadas

às

atividades

de

extensão

que

abrangessem todo o meio acadêmico, constituindo-se, por sua vez, a ideia de
comunidade acadêmica integrada.
Atualmente, observando a quantidade inicial de 5.000 unidades, o boletim
informativo é impresso em uma escala reduzida de 2.000 exemplares, com
mudança para cópias coloridas e em papel reciclado, demonstrando, por sua
vez, a preocupação do instituto em relação à sustentabilidade. Notou-se, ao
longo desse percurso, a defasagem no percentual propício de aceitação do
material. Por isso, além da diminuição de produção, sua distribuição é realizada
em pontos estratégicos da instituição, escolhidos por seu fluxo considerável de
tramitação de pessoas, quais sejam: a biblioteca, as portarias dos prédios, as
coordenações dos cursos, a secretaria acadêmica, entre outros.
O procedimento de escolha das matérias a serem expostas no boletim tem
início com a articulação junto às coordenações dos cursos. A partir das
arguições e demandas destas sobre os eventos, palestras, formaturas,
congressos, que estão acontecendo ou que ainda ocorrerão, assim como os
fatos notáveis para a comunidade acadêmica na circunscrição de cada área se
compõe a dinâmica de criação do informativo. Fato pertinente, neste sentido,
refere-se a não veiculação, no boletim, de notícias já abordadas em outros
meios de comunicação, como o site da instituição e os sites de redes sociais
institucionais (facebook, instagram e twitter).

6.

Percursos metodológicos

Fundamentando-se no contexto apresentado, o estudo respalda-se, em
primeiro momento, na metodologia de pesquisa bibliográfica, levando em
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consideração, segundo Marconi e Lakatos (2011), que este método é o passo
inicial na construção efetiva de um protocolo de investigação. Em outras
palavras, após a escolha de um assunto é necessário realizar levantamento
bibliográfico do tema apontado, tendo em vista que esta iniciativa auxiliará a
escolha do método mais apropriado, assim como no conhecimento das
variáveis e na autenticidade da pesquisa.
A segunda etapa utiliza-se do método de análise de conteúdo, que tem como
pressuposto, conforme Bardin (2011), o emprego de técnicas de análise das
comunicações, visando obter, através de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição de conteúdo, indicadores que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens a
serem estudadas, seja no formato escrito, oral ou gestual.
Para este trabalho, a metodologia aplicada incide nos conteúdos presentes nos
Boletins

Informativos

do

ICF,

em

que

se

realizaram

divisões

por

secções/categorias, desenvolvidas pelos autores do trabalho, na qual foram
agrupados os documentos que apresentaram critérios comuns, ou que
possuíam

analogias

no

seu

conteúdo

verificado,

proporcionando

o

desenvolvimento da interpretação dos dados, por meio de inferências.
Após a tabulação e interpretação dos dados encontrados, parte-se para a
etapa de comparação entre o eixo teórico e prático, estabelecendo, por sua
vez, uma análise geral a respeito do material coletado. Nesta fase, englobamse as considerações finais sobre o papel do house-organ na Comunicação
Interna do ICF e as diferentes percepções obtidas para aprimoramento de sua
consumação prática.

7.

Análise de conteúdo

Para realização da análise de conteúdo, utilizou-se o total de 10 exemplares do
Boletim Informativo do ICF – correspondentes ao período de junho/julho de
2014 a maio de 2015. Insta mencionar que apesar do Boletim Informativo ICF
possuir periodicidade mensal, no mês de junho a faculdade veicula uma edição
englobando o mês de julho, devido este ser o período de recesso, tornando a
publicação neste mês inviável, uma vez que parte significativa dos membros
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que compõem à comunidade acadêmica não estão in loco. O mesmo acontece
no período de dezembro, ocorrendo uma edição conjunta com ações
programadas para o mês de janeiro.
Após o recolhimento dos Boletins Informativos, desenvolveram-se variáveis,
organizadas através de planilhas do Microsoft Office Excel, para realização das
análises e inferências dos conteúdos presentes no material coletado, quais
sejam, (a) linguagem, (b) segmentações, (c) identidade, (d) diagramação, (e)
ilustrações, (f) expediente, (g) autoria, (h) periodicidade, (i) articulação com
outros meios de comunicação interna, (j) feedback, (k) contribuição
comunicacional, (l) publicidade, (m) revisão e (n) atualidade.
Inicialmente, analisou-se a variável linguagem, utilizando duas classificações:
linguagem jornalística que considera técnicas inerentes ao lead – apresentação
das respostas às perguntas o quê, quem, quando, onde, como e porquê – e
linguagem não jornalística, ou seja, estruturada de forma pedagógica, com
direcionamentos para a escrita literária. Observou-se que há predominância da
linguagem não jornalística, deduzindo-se que esta imprecisão técnica, na
elaboração do material, possa estar relacionada na atuação de profissionais
que não possuam formação específica na área da comunicação.
As segmentações do Boletim Informativo do ICF foram analisadas a partir de
duas especificações: permanentes, para as segmentações fixas que se
repetem em todos os exemplares; e provisórias, para as segmentações
variáveis que alternam de acordo com as conveniências de assuntos
específicos. Sob estas considerações, identificaram-se três segmentações
contidas em todos os boletins analisados, quais sejam: Diretoria Acadêmica,
NPA (Núcleo de Planejamento Acadêmico) e Agenda. Em contraponto, as
segmentações

“Calendário”

obtiveram

nove

ocorrências,

“Direito”

oito

ocorrências, “Administração” seis ocorrências e outras segmentações1 tiveram
uma média de três ocorrências.

1

Outras segmentações incluem: Arquitetura, Biblioteca, CEP (Comitê de Ética em Pesquisa),
CPA (Comissão Própria de Avaliação), Design de Interiores, Diretoria Geral, Enfermagem,
Engenharia Civil, SAE (Serviço de Assistência ao Estudante) e Serviço Social.
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Gráfico 1 – Análise das segmentações do Boletim Informativo ICF

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 1, exposto acima, exemplifica as ocorrências das segmentações
identificadas nos boletins, evidenciando-se que existem áreas que compõem a
comunidade acadêmica que tiveram índices majoritários em relação as outras.
A título de comprovação, constatou-se que os cursos de Arquitetura, Design de
Interiores, Enfermagem e Engenharia Civil tiveram uma média de, apenas, três
ocorrências nos boletins coletados, demonstrando, por sua vez, que não há
uma abordagem paritária frente aos cursos disponibilizados pela instituição. É
compreensível o fato da não existência, em todos os meses,

de

notícias/informações sobre todos os cursos/setores, porém é preciso que se
tenha o cuidado de que não transpareça a prevalência de significância entre
determinadas partes constituintes do ICF.
Considerando o aspecto identidade, averiguou-se que todos os Boletins
Informativos analisados possuem padronização quanto à utilização do
cabeçalho e tipologias uniformes, bem como constante uso das cores da
logomarca do ICF, tanto nas delimitações das pautas, quanto na utilização de
quadros, tabelas ou infográficos, aspecto este relevante, pois demonstra
notável preocupação do instituto em relação à manutenção de sua identidade
visual, visando, deste modo, a consolidação de sua imagem perante os seus
públicos.

A

imagem

abaixo

demonstra

os

aspectos
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possibilitando uma visão ampliada do material coletado, bem como a
identificação de atributos inerentes ao Boletim Informativo ICF:
Figura 1 – Identidade constatada no Boletim Informativo ICF

Fonte: elaboração própria

Nessa concepção, a diagramação do material estudado apresenta em sua
composição duas colunas, uma página (frente e verso), utilização de recursos
gráficos (tabelas, logomarcas, infográficos, etc.) e fotográficos. Avalia-se que
esta disposição da diagramação do material o torna desfavorável a sua
atividade finalística, pois utilizando apenas uma página se interfere na
visibilidade de seu conteúdo, devido à redução dos espaçamentos de
entrelinhas e da regularidade de letras/tipologia, conforme ilustração abaixo:
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Figura 2 – Análise da diagramação do Boletim Informativo ICF

Fonte: elaboração própria

As ilustrações detectadas foram subdivididas sob duas considerações: reais,
para conteúdos fotográficos (com ou sem identificação/legenda); e artificiais,
para utilização de materiais com predomínio de recursos gráficos (quadros,
tabelas, infográficos, charges, desenhos, mapas, etc.). Neste sentido,
contabilizaram-se índices preponderantes em relação ao uso de ilustrações
artificiais, correspondente ao total de 69%, em contrapartida as ilustrações
reais auferiram o percentual de 31%.
A predominância da utilização de recursos gráficos permite que se realize a
estruturação do conteúdo informacional de modo atrativo, dinâmico e
visualmente agradável. Recursos como estes possibilitam que a informação
seja realizada de maneira rápida e eficaz, permitindo, desta forma, que o leitor
direcione sua visão para áreas importantes. Esta capacidade cognitiva de
compreensão é, como dito, essencial a atividade comunicacional, não
obstante, seu ultimato objetivo, qual seja, a eficiência de entendimentos sobre
a mensagem transmitida, como se segue na apresentação do gráfico 2:
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Gráfico 2 – Análise das ilustrações do Boletim Informativo ICF

Fonte: elaboração própria

Enfatiza-se, a este respeito, que em determinadas imagens observadas, não
havia a indicação de legenda ou fonte responsável, sendo este um aspecto
crucial para elaboração de veículos de comunicação impressa, pois se entende
que a partir da utilização de legendas ou identificações (datas, fotógrafo,
localização, nomes, informação sobre a ocasião, entre outras), pode-se
observar a origem, credibilidade e consistência daquilo que é informado.
Ao observar o expediente acadêmico, caracterizado pela identificação e
exigências legais nas publicações através de registros básicos tais quais
tiragem, quem produz (pessoa ou instituição), colaboradores, quem imprime,
entre outros; contatou-se que há ausência destes atributos básicos quanto às
publicações do material disponibilizado pelo ICF, demonstrando, por sua vez,
outra deficiência inerente a falta técnica de elaboração do referido material.
Em consonância ao exposto, é particularmente notável que a variável autoria
não é identificada por meio de sua subscrição nas notas informativas
intrínsecas ao instrumento comunicacional posto em análise. Recomenda-se
que esta prática seja realizada, pois a ausência de fontes ou autorias pode
denotar insegurança quanto à veracidade dos fatos apresentados e,
consequentemente, comprometer sua receptividade e aplicabilidade.
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Ao lado das faltas expostas, a periodicidade do Boletim Informativo pode ser
considerada como um ponto favorável da análise realizada. A reiteração de sua
publicação mensal corrobora, em vista disso, com a apresentação de
notícias/informações institucionais oportunas e atualizadas, propiciando, por
conseguinte, uma comunicação eficiente, em seu aspecto temporário.
A partir da percepção do Boletim Informativo em articulação com outros meios
de comunicação interna do ICF, de um modo geral, pode-se dizer que existe
diligência na divulgação do site institucional, aspecto notório, pois a partir deste
meio é possível ter acesso a outras plataformas utilizadas pela instituição
(aluno online, biblioteca digital, notícias de caráter emergente, divulgação de
editais, grade curricular, etc.), como explicitado a seguir:
Figura 3 – Identificação da articulação do Boletim Informativo ICF com
outros meios de comunicação interna

Fonte: elaboração própria

Conforme análise da variável feedback, elucida-se, enfaticamente, a ausência
de um canal de comunicação entre os leitores do Boletim Informativo e a
equipe responsável pela produção do material. Tratando-se de um meio de
comunicação como este, é imprescindível que existam interações entre os que
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emitem a notícia e os que a recebem, aliando-o à sua consumação prática, ou
seja, deixando de ser locutório e se tornando interlocutório. Dito isto, concebese a utilização do feedback como elemento determinante para sugestões de
notícias, aprimoramentos, elogios e ciência de como está sendo visto aquilo
que é exposto pelo boletim.
Nessas condições, observou-se a determinação de dimensões favoráveis
quanto à contribuição comunicacional do instrumento de comunicação em
estudo. Pela frequência elevada desse indicador, as notícias direcionadas para
aumento de autoestima e valorização dos diversos profissionais que compõem
o eixo acadêmico do ICF são aspectos notórios de percepções relacionadas à
valorização da comunidade acadêmica.
Partes constituintes do Boletim informativo como notícias a respeito de
formaturas, cursos de extensão, reconhecimento de datas comemorativas no
dia dos profissionais, segmentações destinadas ao agendamento das
atividades do calendário acadêmico e notificação sobre benefícios oferecidos
(serviços de atendimento psicológico, programas de bolsas para iniciação
científica, eventos organizados pela instituição, etc.) auxiliam no estreitamento
de laços não apenas com a comunidade acadêmica, mas com suas famílias,
pois se tratando de um veículo impresso, contribuem no arquivamento pessoal
e a projeção deste material à sua popularização.
No que se diz respeito à variável publicidade, compreende-se que inexiste
forma de divulgação de outras empresas no material em questão, o que não é
comumente visto em veículos impressos como este. Esse resultado, por sua
vez, interfere diretamente na quantidade de folhas existentes no material, pois
através de um meio de publicitação o Boletim Informativo poderia expandir seu
conteúdo, promover divulgação de outras marcas/empresas, além de tornar
possível sua própria publicação com redução no valor do investimento
realizado para sua confecção/impressão. Indica-se que este tipo de recurso
seja realizado com parcerias através de meios relacionados ao âmbito
acadêmico,

como:

livrarias,

papelarias,

cursos

de

línguas,

curso

profissionalizantes, entre outros.
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Considerando o aspecto de revisão, o material analisado não guarda
observância na distinção entre duas regras básicas de escrita: coesão e
coerência. Em suma, avalia-se que, apesar de sua intencionalidade, a leitura
do Boletim Informativo, por vezes, se torna maçante, tornando-se um
empecilho para aceitabilidade do material. Doutro modo, a revisão constrói um
princípio estético e informacional a ser observado quanto à atração de leitores,
posto a sua clareza e objetividade junto à propagação de seu conteúdo.
Por fim, o último eixo de análise relacionado à atualidade do Boletim
Informativo, ou seja, das notícias/informações publicadas sobre eventos ou
atualidades sobre os cursos disponibilizados. Observou-se a deficiência na
divulgação de atividades que são de interesse por parte da comunidade
acadêmica e que estão fora dos limites institucionais. Estes que são, neste
âmbito, descreditados de sua real importância. Dos boletins analisados,
raríssimos são os eventos divulgados que não se voltem apenas à Instituição e
tão somente ao patrocínio desta. Diante disso, a ampliação na circunscrição de
divulgação das atividades que envolvam e sejam de interesse acadêmico é
fundamental a consumação de seus efeitos comunicativos.

8.

Considerações Finais

A partir da análise apresentada, propõem-se direcionamentos técnicos na
publicação do Boletim Informativo ICF para seu aprimoramento. Entre estas
medidas, destaca-se a criação de uma equipe de colaboradores que possam
dividir os papéis designados na elaboração deste material jornalístico:
redatores, editores, revisores, diagramadores, designers, entre outros.
Acredita-se que com isto contribua para uma visão abrangente de sua atual
realidade, favorecendo sua otimização quanto sua aceitabilidade.
Questões

técnicas

como

identificação

do

expediente,

inserção

de

legendas/identificação nas imagens, subscrição de autoria nas notas
produzidas, bem como aprimoramento na diagramação do material, perfazem
as necessidades emergentes de mudanças que são requeridas pela análise
deste estudo. Junto a isso, recomenda-se a criação de espaço em que os
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leitores possam estabelecer contato direto com a equipe editorial, seja através
de e-mail, redes sociais ou contato telefônico.
Em termos de globalização, ainda há certa resistência por grande parte da
comunidade

acadêmica

compartilhadas

em

em,

meios

periodicamente,

sociais

eletrônicos.

acessar
O

as

informações

Boletim

Informativo,

atualmente é, também, disponibilizado no site da instituição no formato digital,
entretanto, por vezes, percebe-se até total desconhecimento da existência do
site e mídias sociais institucionais utilizadas.
Esta deficiência presente na comunicação organizacional digital do instituto foi
constatada através do trabalho “A Prática de Comunicação Organizacional por
meio do Facebook”, em que Dutra e Dias (2015) explanam sobre a
necessidade de maior dinamização entre os meios comunicacionais digitais
utilizados pelo ICF, para que desta forma, se tenha aproximação significativa
entre os componentes da comunidade acadêmica e melhor difusão de
notícias/informações, relacionadas ao âmbito interno e externo, de forma ágil e
eficaz. Para tanto, a adição das logomarcas e links/users das redes sociais do
instituto como parte integrante do cabeçalho do informativo seria um meio de
maior divulgação de outras ferramentas de comunicação interna utilizadas pelo
instituto.
Como supracitado, indica-se que a utilização de meios publicitários no
conteúdo do Boletim Informativo do ICF poderia ser um meio de propiciar o
aumento do número de páginas e, consequentemente, do próprio conteúdo.
Aspectos relacionados com a deficiência na diagramação poderiam ser
supridos mediante o fomento proveniente desta estratégia. Assim, elucida-se a
linha tênue que perpetua a manutenção da impressão do informativo como
meio de auxílio à veiculação de notícias significantes à comunidade
acadêmica.
Destarte, enfatiza-se sobre a viabilidade da existência de uma segmentação
específica, destinada para divulgação de oportunidades de empregos, estágios
acadêmicos ou cursos profissionalizantes. Por meio desta segmentação os
alunos e funcionários do ICF encontrariam uma maneira de todos os meses
terem um atrativo quanto às possibilidades existentes de aprimoramento
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profissional ou acadêmico, havendo, portanto, benefícios significativos entre
ambas as partes comunicantes.
O

Boletim

Informativo

exerce

função

primordial

na

transmissão

de

determinadas notícias, como, por máxima, a programação de atividades de
cursos de extensão, avisos sobre atualização de cadastro de bolsas para o
Programa Universidade para Todos (PROUNI), notícias sobre o Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), projetos de monitoria,
bolsas de iniciação científica, eventos institucionais, proporcionando a atuação
acadêmica através do desenvolvimento crítico através de questões relevantes
para o crescimento e melhoria das múltiplas facetas discursivas em sociedade.
Em oposição ao senso comum empresarial, barreira a ser superada pela
aplicação prática da

Comunicação

Organizacional, o

ICF aprecia

a

comunicação não como custo, mas como investimento que realiza em direção
a todo o corpo organizacional. Isso em vista faz com que a informação seja
imprescindível para construção da comunidade acadêmica esclarecida,
privilegiada e constantemente estimulada a se manter atualizada. Desta
maneira, o boletim informativo fomenta as perspectivas de atuação da
comunidade acadêmica enquanto cidadãos ativos.
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